
COFNODION CYFARFOD y PWYLLGOR CYNLLUNIO a gynhaliwyd trwy 
GYFARFOD RHITHWIR ar DDYDD MAWRTH 18 MAI 2021 am 10:00Y.B. 
 
Yn bresennol: 
 
Y Cynghorwyr Jacob Williams (Cadeirydd), Tony Wilcox (Is-Gadeirydd), 
Steve Alderman, Aaron Carey, Mark Carter, John Cole, Vic Dennis, Tim Evans, 
Brian Hall, David Howlett, Stephen Joseph, Myles Pepper, David Pugh a 
Jon Preston  
 
Swyddogion yn Bresennol: 
 
Rachel Elliot – Uwch Swyddog Cynllunio 
Eirian Forrest – Swyddog Rhwymedigaethau Cynllunio 
Sian Husband - Uwch Swyddog Cynllunio 
Steven Jones – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 
David Popplewell - Prif Swyddog Cynllunio 
Matt Pyart - Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol 
Mike Simmons - Rheolwr Datblygu, Prosiectau Mawr a Rhwymedigaethau 
Cynllunio 
Rhian Young - Prif Gyfreithiwr Ymgyfreitha 
Lydia Evans - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu 
Elieze Hinchcliffe - Cynorthwyydd Gwasanaethau Democrataidd 
 

1. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd  
 
Wrth groesawu pawb i’r cyfarfod fe wnaeth y Cadeirydd y cyhoeddiadau 
canlynol: 
 
Roedd y diweddariad cyntaf mewn perthynas â Heritage Park, Stepaside a’r 
achos am adolygiad barnwrol a ddygwyd gan SPVRG LTD, a dywedodd fod y 
Llys, ar 28 Ebrill 2021, wedi gwrthod cais yr Hawlydd am ganiatâd i gael 
adolygiad barnwrol o’r ddau benderfyniad cynllunio yn 2016 ac yn 2020 ar y 
papurau a dyfarnodd y costau uchaf posibl i’r Cyngor, sef £10,000. Fodd bynnag, 
mae SPVRG Ltd wedi adnewyddu eu cais am ganiatâd i gael ei ailystyried ac 
roedd y mater bellach wedi’i restru ar gyfer gwrandawiad ar 22 Mehefin 2021. 
Dywedwyd eu bod hefyd wedi apelio yn erbyn penderfyniad y Llys ynghylch 
costau.  
 
Roedd yr ail ddiweddariad mewn perthynas â Heritage Park, Stepaside, hefyd ac 
yn nodi bod y Cytundeb Adran 106 mewn perthynas â chais 19/1340/PA, a 
gafodd ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio yn ei gyfarfod ym mis Chwefror, wedi 
cael ei gwblhau ond nad oedd yr hysbysiad o benderfyniad wedi cael ei gyhoeddi 
eto. 
 
Roedd y trydydd diweddariad mewn perthynas â chais 20/1115/PA, Adeilad 
Peirianneg yng Ngholeg Sir Benfro, a gafodd ei ystyried yng nghyfarfod diwethaf 
y Pwyllgor a nodwyd fod y Pwyllgor wedi penderfynu rhoi pŵer dirprwyedig i’r Prif 
Swyddog Cynllunio i gymeradwyo’r cais yn dilyn diwedd y cyfnodau ymgynghori 
a chyhoeddusrwydd, ar yr amod nad oedd unrhyw faterion cynllunio sylweddol 
newydd yn cael eu codi, a chyda’r amodau a oedd wedi’u nodi yn yr adroddiad 
ac unrhyw amodau a fyddai’n angenrheidiol o ganlyniad i’r ymgynghoriad. 
Hysbyswyd yr Aelodau nad oedd unrhyw faterion cynllunio sylweddol wedi cael 
eu codi yn ystod y cyfnodau ymgynghori a chyhoeddusrwydd a bod ymatebion i’r 
ymgynghoriad wedi dod i law oddi wrth y Pennaeth Seilwaith (Priffyrdd), Cyfoeth 
Naturiol Cymru ac Ecolegydd y Cyngor a’u bod hwy i gyd yn argymell amodau a 
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ychwanegwyd at yr hysbysiad o benderfyniad, felly bod y caniatâd wedi cael ei 
roi ar 13 Mai 2021. 
 
Roedd y pedwerydd diweddariad yn nodi bod yr holl adroddiadau ym mhecyn yr 
agenda wedi cael eu paratoi gan roi sylw dyladwy i gynnwys y Canllawiau 
Cynllunio Atodol – Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Hanesyddol (Archeoleg) a 
fabwysiadwyd gan y Cabinet ar 17 Mai 2021.   
 
Roedd y diweddariad terfynol yn hysbysu y byddai diweddariadau ar lafar yn cael 
eu darparu ar gyfer Eitemau Rhif 6, 7 ac 8 ar yr Agenda.   
 

2. Datganiadau o Fudd  
 
Datganodd y Cynghorydd Brian Hall fuddiant personol ac sy’n rhagfarnu yn 
Eitem Rhif 6 ar yr Agenda – Cais Cynllunio Rhif 20/0732/PA - Gât 4, Iard Longau 
Penfro, Yr Iard Longau, Doc Penfro, yn rhinwedd y ffaith ei fod yn prydlesu 
adeilad ar safle’r cais a hysbysodd y byddai’n gadael y cyfarfod yn ystod yr eitem 
fusnes honno. 
 
Hysbysodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol y byddai’n gadael y 
cyfarfod yn ystod Eitem Rhif 6 ar yr Agenda – Cais Cynllunio Rhif 20/0732/PA - 
Gât 4, Iard Longau Penfro, Yr Iard Longau, Doc Penfro, yn rhinwedd y ffaith ei 
fod yn rhan o ysgrifennu adroddiadau i’r Cyngor a’r Cabinet ynghylch prosiect 
Hwb Morol Doc Penfro Bargen Ddinesig Bae Abertawe a chadarnhaodd nad 
oedd wedi bod yn rhan o ddrafftio’r adroddiad ar gyfer y Pwyllgor. 
 

3. Cofnodion y cyfarfod blaenorol  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Jacob Williams; Eiliwyd gan y Cynghorydd Brian 
Hall 
 

CYTUNWYD 
 
Cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2021 fel 
cofnod cywir yn Gymraeg a Saesneg. 

 
4. Rhif Cais Cynllunio. 20/0732/PA - Giât 4, Iard Longau Doc Penfro, Yr Iard 

Longau, Doc Penfro - Dymchwel, dymchwel yn rhannol a mewnlenwi, 
addasu llithrfeydd, codi adeiladau a datblygiadau atodol - ar gyfer 
gweithgareddau'n gysylltiedig â'r porthladd, gan gynnwys 
gweithgynhyrchu dyfeisiau ynni morol, gweithgynhyrchu a thrwsio llongau, 
a chodi gwaith (caniatâd cynllunio amlinellol a chadw pob mater yn ôl i'w 
ystyried yn y dyfodol)  
 
[Ac yntau’n flaenorol wedi datgan buddiant personol ac sy’n rhagfarnu yn yr 
eitem fusnes hon, fe wnaeth y Cynghorydd Brian Hall adael y cyfarfod ynghyd â’r 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol] 
 
Roedd y cais hwn yn un i’r Pwyllgor ei ystyried am bod y cais yn cynnwys 
swyddfeydd/diwydiant ysgafn (dosbarth B1) dros 1,000 metr sgwâr; diwydiant 
cyffredinol (dosbarth B2) dros 1,000 metr sgwâr a bod rhaid cynnal asesiad o’i 
effaith amgylcheddol (paragraffau 1 (c, d ac I) yn y cynllun dirprwyo). Cafodd y 
cais hwn ei ohirio yng Nghyfarfod y Pwyllgor ar 20 Ebrill 2021 er mwyn disgwyl 
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tan ar ôl ymweliad gan y Pwyllgor â’r safle a fyddai’n cael ei gynnal ar 12 Mai 
2021. 
 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru rybudd dan erthygl 18 Gorchymyn Cynllunio 
Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 yn cyfarwyddo’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol i beidio â rhoi caniatâd cynllunio heb awdurdodiad 
ymlaen llaw gan Weinidogion Cymru. Rhoddwyd y cyfarwyddyd i’w gwneud yn 
bosibl ystyried ymhellach pa un a ddylai’r cais gael ei atgyfeirio at Weinidogion 
Cymru ar gyfer penderfyniad ganddynt ai peidio. Nid yw’r cyfarwyddyd yn atal yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol rhag gwrthod caniatâd cynllunio neu benderfynu 
cymeradwyo’r cais ar yr amod na roddir y caniatâd cynllunio. Mae copi o’r 
adroddiad wedi cael ei anfon ymlaen at Lywodraeth Cymru yn unol â’i chais. 
 
Darparodd y Rheolwr Datblygu, Prosiectau Mawr a Rhwymedigaethau Cynllunio, 
ddiweddariad ar lafar a oedd yn datgan, er mwyn eglurder, y dylai’r amod olaf 
ond un a oedd yn cael ei argymell ym mharagraff 1 ddarllen fel a ganlyn: 
“Cynllun lliniaru sŵn gan gynnwys monitro (ar gyfer pob cyfnod)”. 
 
Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor bod hysbysiad priodol wedi dod i law oddi wrth y 
partïon â buddiant canlynol a oedd yn dymuno arfer eu hawl i annerch y 
Pwyllgor: 
 

 Cyngor Tref – Y Cynghorydd George Manning 
 

 Ymgeisydd – Mr Tim James 
 

 Gwrthwynebydd – Mr Adrian James  
 
Yn dilyn anerchiad Mr Manning, holodd y Cynghorydd Mark Cartref a oedd 
Cyngor Tref Doc Penfro wedi cael ei wneud yn ymwybodol o’r rhesymeg dros yr 
adeiladau 40m arfaethedig. Hysbysodd Mr Manning eu bod wedi cael eu gwneud 
yn ymwybodol o’r rhesymeg ond nad oeddent wedi cael unrhyw brawf penodol y 
byddai ar gwmnïau angen i’r adeiladau fod o’r maint hwnnw.  
 
Yn dilyn anerchiad Mr Tim James holodd y Cynghorydd Mark Carter a fyddai’n 
bosibl codi adeiladau sydd o faint llai. Hysbysodd Mr James fod y prosiect wedi’i 
fwriadu i wella cyfleusterau ac, ar sail yr ymgynghoriadau a gynhaliwyd, y 
daethpwyd i’r casgliad ei bod yn hanfodol bod gan yr adeiladau gapasiti o 40m o 
ran uchder. 
 
Aeth y Pwyllgor ymlaen i drafod y cais ac fe nodwyd y pwyntiau allweddol fel a 
ganlyn: 
 
Fe wnaeth y Cynghorwyr Jacob Williams, Tony Wilcox, Myles Pepper, Mark 
Carter, Steven Joseph, Steve Alderman, David Howlett, Jon Preston a David 
Pugh i gyd fynegi eu cefnogaeth i’r cais, gan wneud y sylw bod yr ymweliad â’r 
safle wedi bod o gymorth mawr ac er y mynegwyd cydymdeimlad â thrigolion y 
byddai effaith weledol yr adeiladau’n effeithio arnynt, roeddent yn cydnabod bod 
y cyfle’n un yr oedd yn rhaid i gymryd oherwydd y manteision o ran hyfywedd 
economaidd a chynaliadwyedd y byddai’n eu dwyn i’r Sir.   
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Cynigiodd y Cynghorydd Tony Wilcox fod y cais yn cael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Mark Carter 
 
Gofynnodd y Cynghorydd David Pugh am roi mesurau sgrinio gweledol ar waith 
mewn perthynas â’r adeiladau mawr lle’r oedd yn bosibl i leihau’r effaith weledol 
ar drigolion ac awgrymodd hefyd fod ceisiadau cysylltiedig ar gyfer materion a 
gadwyd yn ôl mewn perthynas ag ymddangosiad yr adeiladau’n cael eu dwyn 
gerbron y Pwyllgor.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd David Pugh welliant i’r argymhelliad i gynnwys bod 
ceisiadau cysylltiedig ar gyfer materion a gadwyd yn ôl mewn perthynas ag 
ymddangosiad yr adeilad yn unig yn cael eu dwyn gerbron y Pwyllgor; Eiliwyd 
hynny gan y Cynghorydd Steve Alderman. 
 
Dechreuodd y Pwyllgor bleidleisio ar y gwelliant a gynigiwyd trwy alw’r enwau o 
restr, ac fe dderbyniwyd y cynnig. Cofnodwyd y pleidleisiau fel a ganlyn: 
 
O blaid y Cynnig: Y Cynghorwyr Steve Alderman, Vic Dennis, Steven Joseph,                   
David Pugh, Jon Preston a Jacob Williams [6]. 
 
Yn erbyn y Cynnig: Y Cynghorwyr Mark Carter, Tim Evans, David Howlett, 
Myles Pepper a Tony Wilcox [5]. 
 
Wedi ymatal rhag pleidleisio: Y Cynghorwyr John Cole ac Aaron Carey [2] 
 
Wedyn dechreuodd y Pwyllgor bleidleisio trwy alw’r enwau o restr ar yr 
argymhelliad gwreiddiol a gynigiwyd gan y Cynghorydd Tony Wilcox ac a Eiliwyd 
gan y Cynghorydd Mark Carter, gyda’r gwelliant y cytunwyd arno wedi’i gynnwys, 
ac fe dderbyniwyd y cynnig hwnnw hefyd. Cofnodwyd y pleidleisiau fel a ganlyn: 
 
O blaid y Cynnig: Y Cynghorwyr Steve Alderman, Mark Carter, Vic Dennis, Tim 
Evans, David Howlett,  Steven Joseph, Myles Pepper, David Pugh, Jon Preston, 
Tony Wilcox a Jacob Williams [11]. 
 
Wedi ymatal rhag pleidleisio: Y Cynghorwyr John Cole ac Aaron Carey [2].  
 
Nid oedd unrhyw bleidleisiau yn erbyn.  
 

PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO’R cais, yn amodol ar dynnu’r Cyfarwyddyd dan 
Erthygl 18 yn ôl a bod ceisiadau cysylltiedig ar gyfer materion a 
gadwyd yn ôl mewn perthynas ag ymddangosiad yr adeilad yn unig 
yn cael eu dwyn gerbron y Pwyllgor, gyda’r amodau a oedd wedi’u 
nodi yn Adran 1 o adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio. 

 
5. Gohirio'r Cyfarfod  

 
Torrodd y Cyfarfod am 11:25yb am egwyl fer a chafodd ei ailgynnull am 
11:40yb. 
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6. Rhif Cais Cynllunio. 20/0136/PA - 107, Main Street, Penfro, Sir Benfro, SA71 
4DB - Annedd newydd wedi'i hadeiladu uwchben y garej y tu ôl i waliau'r 
dref  
 
Roedd y cais hwn yn un i’r Pwyllgor ei ystyried am ei fod yn ymwneud â 
datblygiad a oedd yn groes i bolisi yn y cynllun datblygu ac yn cael ei argymell ar 
gyfer ei gymeradwyo (paragraff 1(n) yn y cynllun dirprwyo).  
 
Darparodd Rachel Elliot, Uwch Swyddog Cynllunio, ddiweddariad ar lafar i’r 
Pwyllgor gan ddatgan bod dau lythyr sylwadau ychwanegol wedi dod i law oddi 
wrth Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro ac Ymddiriedolaeth Ddinesig Penfro 
nad oeddent yn gymwys fel sylwadau hwyr i’w cyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio.  
 
Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor bod hysbysiad priodol wedi dod i law oddi wrth y 
parti â buddiant canlynol a oedd yn dymuno arfer ei hawl i annerch y Pwyllgor: 
 

 Gwrthwynebydd – Mr Peter Thomas (Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro) 
 
Yn dilyn anerchiad Mr Thomas, mynegodd y Cadeirydd nad oedd yn cytuno â’r 
datganiad yr oedd Mr Thomas wedi’i wneud bod yr adroddiad yn gamarweiniol o 
ran y sylwadau a wnaed a gofynnodd i Mr Thomas egluro’r pwynt. Hysbysodd Mr 
Thomas ei fod yn teimlo y gallai’r adroddiad fod wedi datgan yn fwy eglur bod 
pedwar llythyr sylwadau wedi dod i law, sef dau oddi wrth drigolion, un oddi wrth 
Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro ac un arall oddi wrth Ymddiriedolaeth 
Ddinesig Penfro.  
 
Aeth y Pwyllgor ymlaen i drafod y cais ac fe nodwyd y pwyntiau allweddol fel a 
ganlyn: 
 
Datganodd y Cynghorydd Aaron Carey, Aelod Lleol, ei gefnogaeth i’r cais er ei 
fod wedi mynegi, gan bod yr eiddo wedi’i leoli mewn ardal yn y dref sy’n sensitif 
yn hanesyddol, y byddai wedi hoffi gweld dyluniad mwy cydnaws yn cael ei 
gynnig.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Aaron Carey fod y cais yn cael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Brian Hall.  
 
Cododd y Cynghorydd Vic Dennis bryderon y gallai cymeradwyo’r cais osod 
cynsail ar gyfer cyflwyno a chymeradwyo ceisiadau tebyg a allai amharu ar olwg 
hanesyddol yr ardal. Hysbyswyd yr Aelodau y byddai pob cais yn cael ei 
benderfynu yn ôl ei rinweddau ei hun ac y byddai hynny’n cynnwys asesiadau o’r 
effaith gronnol y gallai unrhyw geisiadau yn y dyfodol ei hachosi i gymeriad ac 
ymddangosiad yr ardal gadwraeth. Nodwyd mai’r farn oedd na fyddai’r cais 
cyfredol yn cael unrhyw effaith anffafriol ar y mur canoloesol ac y byddai’n 
galluogi ailgyflunio i gynorthwyo gyda dealltwriaeth fwy am yr heneb gofrestredig.  
 
Wedyn aeth y Pwyllgor ymlaen i bleidleisio ar y cynnig, trwy alw’r enwau o restr, 
ac fe’i derbyniwyd. Cofnodwyd y pleidleisiau fel a ganlyn: 
 
O blaid y Cynnig: Y Cynghorwyr Steve Alderman, John Cole, Aaron Carey, 
Mark Carter, Vic Dennis, Tim Evans, Brian Hall, David Howlett, Steven Joseph, 
Myles Pepper, David Pugh a Jacob Williams [12]. 
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Nid oedd unrhyw bleidleisiau yn erbyn ac ni wnaeth unrhyw un ymatal rhag 
pleidleisio. 
 

PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO’R cais, yn amodol ar Ymgymeriad Unochrog dan 
adran 106 mewn perthynas â chyfraniad tuag at dai fforddiadwy a 
chyda’r amodau a oedd wedi’u nodi yn Adran 1.1 o adroddiad y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

 
7. Rhif Cais Cynllunio. 20/1125/PA - 10, Snowdrop Lane, Hwlffordd, SA61 1JD 

- Newid ei ddefnydd o siop/salon trin ewinedd (A1) i'r Chweched Dosbarth 
ar gyfer Castle School (D1)  
 
Roedd y cais hwn yn un i’r Pwyllgor ei ystyried am ei fod ar gyfer sefydliad 
dibreswyl (dosbarthiadau defnydd D1) ag arwynebedd o fwy na 500 metr sgwâr 
(paragraff 1(f) yn y cynllun dirprwyo). 
 
Darparodd Sian Husband, Uwch Swyddog Cynllunio, ddiweddariad ar lafar i’r 
Pwyllgor gan ddatgan, ers cyhoeddi’r adroddiad ar gyfer y Pwyllgor, bod y 
cyfnodau ymgynghori a chyhoeddusrwydd ar gyfer y cais wedi dod i ben ar 15 
Mai 2021 ac nad oedd unrhyw sylwadau pellach wedi dod i law.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Hall fod y cais yn cael ei gymeradwyo fel a 
argymhellwyd; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Mark Carter  
 
Dywedodd y Cynghorydd Tim Evans ei fod yn cefnogi’r cais ond cododd 
bryderon ynghylch y nifer fach o leoedd parcio a oedd wedi cael eu cynnig a 
hefyd yr effaith bosibl o ran sŵn ar adeiladau cyfagos pe bai’r cyfleuster ar agor 
gyda’r nos ar gyfer gweithgareddau. Hysbysodd y Prif Swyddog Cynllunio mai’r 
farn oedd bod y cynnig o ran parcio’n dderbyniol ac yr ymgynghorwyd â 
Phennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol/Diogelu’r Cyhoedd ac nad oedd wedi 
codi unrhyw effeithiau anffafriol o ran sŵn.  
 
Cafodd y cynnig, y pleidleisiwyd arno trwy alw’r enwau o restr, ei dderbyn. 
Cofnodwyd y pleidleisiau fel a ganlyn: 
 
O blaid y Cynnig: Y Cynghorwyr Steve Alderman, Aaron Carey, Mark Carter, 
John Cole, Vic Dennis, Tim Evans, David Howlett, Steven Joseph, Myles 
Pepper, Brian Hall, David Pugh, Jon Preston a Jacob Williams [13]. 
 
Fe wnaeth y Cynghorydd Tony Wilcox ymatal rhag pleidleisio.   
 

PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO’R cais, gyda’r amodau a oedd wedi’u nodi yn Adran 
1.1 o adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 
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8. Rhif Cais Cynllunio. 21/0041/PA - The Croft Farm Guest House, Ludchurch, 
Arberth, Sir Benfro -  Bwthyn gwyliau arfaethedig  
 
Roedd y cais hwn yn un i’r Pwyllgor ei ystyried am ei fod yn ymwneud â 
datblygiad a oedd yn groes i bolisi yn y cynllun datblygu ac yn cael ei argymell ar 
gyfer ei gymeradwyo (paragraff 1(n) yn y cynllun dirprwyo). 
 
Cynigiodd y Cynghorydd David Pugh fod pŵer dirprwyedig yn cael ei roi i’r Prif 
Swyddog Cynllunio fel a argymhellwyd; Eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Brian 
Hall  
 
Cafodd y cynnig, y pleidleisiwyd arno trwy alw’r enwau o restr, ei dderbyn. 
Cofnodwyd y pleidleisiau fel a ganlyn: 
 
O blaid y Cynnig: Y Cynghorwyr Steve Alderman, Aaron Carey, Mark Carter, 
John Cole, Vic Dennis, Tim Evans, Brian Hall, David Howlett, Steven Joseph, 
Myles Pepper, David Pugh, Jon Preston, Tony Wilcox a Jacob Williams [14]. 
 
Nid oedd unrhyw bleidleisiau yn erbyn ac ni wnaeth unrhyw un ymatal rhag 
pleidleisio. 
 

PENDERFYNWYD 
 
Rhoi pŵer dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio i gymeradwyo’r cais ar ôl 
i’r cyfnodau ymgynghori a chyhoeddusrwydd ddod i ben ar yr amod na 
chodir unrhyw faterion cynllunio sylweddol newydd, gyda’r amodau a oedd 
wedi’u nodi yn Adran 1.1 o adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol ac unrhyw amodau a fydd yn angenrheidiol o ganlyniad i’r 
ymgynghoriad. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 12:39y.p. 

 


